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ONZE GEMEENTE
INFOBLAD GEMEENTE BEVEREN

Genieten van de zomer in Beveren
Het Sociaal Huis staat voor u klaar
Maak kennis met de nieuwe algemeen directeur
van gemeente Beveren

Onze vrijetijdsdiensten zetten hun beste beentje voor, voor een fantastische zomer in eigen gemeente.

SLUITINGSDAGEN

COLOFON

Gemeentehuis & Sociaal Huis | Gravenplein 8
Zo 11|07 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Woe 21|07 (Nationale feestdag)
Zo 15|08 (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart)
Met uitzondering van de snelbalies en de infobalie Toerisme
werken al onze loketten op afspraak. Alleen op dinsdag- en
vrijdagvoormiddag kunt u zonder afspraak langskomen.
Afspraken via www.beveren.be of via T 03 750 15 11.

‘Onze Gemeente’ is een uitgave van gemeente Beveren

Bibliotheken
Zo 11|07, woe 21|07 zo 15|08
Bib Vrasene: za 10|07, ma 12|07 en za 17|07
Bib Haasdonk: woe 25|08
Ter Vesten
Van 10|07 tot en met 1|08.
De balie zelf opent terug vanaf maandag 16|08, buiten de
sluiting is Ter Vesten bereikbaar via T 03 750 10 00
of via E tickets.tervesten@beveren.be.
Wij heten u graag welkom op de dienstenmarkt in het
nieuw gemeentehuis op het Gravenplein nr. 8.
Lees meer over onze dienstverlening op www.beveren.be.

Politie
Het politiekantoor in Beveren (Gravenplein) is 24 uur per dag,
7 dagen per week open, ook op brug- en feestdagen. Heeft u
dringende politiehulp nodig? Of heeft u iets verdachts gezien?
Bel dan meteen het noodnummer 101!
Kijk op www.politiewano.be voor de openingsuren van uw
politiekantoor.
Of maak een afspraak maken voor niet-dringende meldingen
via www.politiewano.be.
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IN DE
KIJKER
Eindelijk zomer! Tijd om veilig te genieten met het gezin of onder vrienden.
En dat kan ook dicht bij huis. Heerlijk fietsen in de polder, verrassende optredens in de
open lucht of op schattenjacht met de kinderen. In Beveren valt tijdens juli en augustus
heel wat te beleven. Ook de gemeente organiseert een pak activiteiten.
Loop nu al warm voor onze straffe mix van cultuur, erfgoed en natuur.
Alleen het weer hebben we niet in de hand.
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BEVEREN KOMT TERUG BUITEN
Dit jaar pakken gemeente Beveren en Studio 98 opnieuw uit met Beveren Buiten. Op de weide achter Hof ter Saksen staat van
midden juni tot eind augustus een openluchtpodium voor muziek, film en (straat)theater. “De succesformule van vorig jaar keert
terug,” vertelt projectcoördinator Erik Apers, “maar nu voor een groter publiek, over een langere periode en met indrukwekkende
namen zoals Jan De Wilde, Ronny Mosuse en Xander De Rycke.” Cultuurcentrum Ter Vesten kon onder meer Isbells, Compro Oro,
Theater Tieret en Walrus strikken. Beveren Buiten houdt rekening met de geldende coronamaatregelen. “We werken met zitplaatsen
en bezoekers bestellen vooraf hun tickets online. Zo houden we op elk moment een goed overzicht”, bevestigt Erik Apers.
Ontdek de volledige kalender op www.beverenbuiten.be.

Ann De Decker met haar kinderen Stan, Minne en Jozefien op de vorige editie

OP AVONTUUR MET DE ZONNETREIN
Turen over natuur, haven en
landbouwgebied? Of gluren over
de kasteelmuren? Dat kan deze
zomer in Beveren met een ritje op
de Zonnetrein. Een gids vertelt u de
kleine en grote verhalen van unieke
Beverse plekjes. “We stippelden twee
routes uit”, vertelt Ines De Smet van de
dienst Toerisme, “Rondje Radar is een
ontdekkingstocht door een landschap
vol contrasten. Polders, een
wereldhaven, mooie scheldezichten
en Fort Liefkenshoek wisselen elkaar
af. Bij het Rondje langs kastelen
passeert u Hof ter Saksen, Hof ter
Welle, Cortewalle en Singelberg. Een
tussenstop voor een proevertje uit de
streek hoort er natuurlijk bij!”
Een ritje met de zonnetrein duurt
ongeveer drie uur en kost 10 EUR voor
een volwassene, 5 EUR voor een kind.
Reserveren doet u in juli, augustus
en september
via www.beveren.be/zonnetrein.
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IS EEN TOCHT MET EEN GIDS IETS VOOR U?

Tot eind september staat elke zondag een gids te popelen om u rond te leiden op een van onze erfgoedsites. Check de
data op www.beveren.be/toerisme voor een gratis gidsbeurt om 14 uur aan Cortewalle, Beeldig Hof ter Saksen (16 uur),
de Vijdtuin op Hof ter Saksen, Fort Liefkenshoek en Hof ter Welle.
Inschrijven is verplicht en kan via www.beveren.be/toerisme.

FIETSEN EN SPEUREN IN DE POLDER
Wilt u het liever wat actiever?
Onze jaarlijkse fietszoektocht wordt stilaan een klassieker. “De start ligt dit jaar op het Gravenplein en maakt een lus langs
onder andere Beeldig Hof ter Saksen, Vrasene en Kieldrecht. Goed voor een tochtje van ongeveer 36 km”, vertelt Ines De
Smet enthousiast verder, “onderweg krijgt u interessante wist-je-datjes over de streek en kunt u uw brein breken over enkele
wedstrijdvragen. De beste speurders maken kans op prachtige prijzen.”
Het opdrachtenboekje kunt u bij balie Toerisme krijgen voor 2,5 EUR. Ook te koop in Bib Beveren, Bib Vrasene en Bib Verrebroek.

BALIE TOERISME
Gravenplein 8 | Beveren
T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be
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BEVEREN BELEVEN
MET VIJD, AWA!

Is fietsen uw ding? Ontdek dan zeker ook de gewijzigde Vijdland-fietsroute
met een extra lus naar Fort Liefkenshoek. Gent heeft misschien het Lam
Gods, maar dat is dan wel te danken aan een Beverenaar: Joos Vijd. Hij gaf
aan de gebroeders van Eyck de opdracht voor het wereldberoemde werk.
“Het verhaal rond deze bijzondere man is nog lang niet uitverteld”, zegt
erfgoeddeskundige Bert Verwerft, “het vernieuwde programma toont hoe
Joos Vijd zijn stempel drukte op het Beveren dat we nu kennen.” Fotograaf
Jan Matthys stak Beverse naamgenoten van Vijd in een middeleeuws jasje.
Stop even aan de Vijdkiosk op de groenweide achter Hof ter Welle en ontdek
het resultaat in tien prachtige beelden. Ook ’t Ram Gods aan de N70 is zeker
een bezoek waard. De Tuin van Vijd en de tentoonstelling over Joos Vijd
werden verlengd wegens succes.
Ontdek het volledige programma op www.beveren.be/vijdawa.
Of stop eens aan de balie Toerisme in het gemeentehuis. Zij verkopen de
vijf heerlijke Vijdbiertjes, Vijdkoekjes en L.A.M-gin.
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ZOMER VAN HET
SPANNENDE BOEK
Even op adem komen? “Dit jaar stelden we opnieuw
een lijst van thrillers en detectiveromans samen”, tipt
bibliotheekmedewerker Kristine Van Mieghem, “we
kozen voor bestsellerauteurs, verborgen parels en straf
nieuw talent. Welk boek u ook kiest, u zal op het puntje
van uw strandstoel zitten. Beloofd!” De volledige lijst met
spannende boeken kunt u afhalen in de bib of vindt u online
via beveren.bibliotheek.be.

BIB BEVEREN
Gravenplein 3 | Beveren
T 03 750 10 50 | E bibliotheek@beveren.be

NUTSKAST WORDT
NUTSKUNST
Het project NUTSkastKUNST zorgt voor meer kleur
in het straatbeeld. Rondom het marktplein en in een
aantal centrumstraten van Beveren krijgen de saaie,
grijze nutskasten vanaf juli een fris kleedje. Maak kennis
met het werk van onder meer Ward De Dobbelaer,
Wim Van Remortel, Leona Van Wauwe en Piet Staut uit
de gemeentelijke kunstcollectie.
Zin in meer? Scan de QR-codes op de nutskasten voor
meer info over het kunstwerk of haal een brochure bij
balie Toerisme.
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KINDEREN BAAS

OP SCHATTENJACHT
MET VLIEG
“Vlieg heeft dit jaar wel zes schatten verstopt in Beveren en de
deelgemeenten”, verklapt Riet Van de Perre van de dienst Cultuur, “van
1 juli tot en met 31 augustus kunt u met uw kinderen op een culturele
avonturentocht.” Voor elke schat krijgt uw kind een toffe attentie.
Heeft uw speurneus drie of meer schatten gevonden? Steek dan uw
deelnameformulier binnen bij balie Toerisme, in Bib Beveren of op Fort
Liefkenshoek. Zo maakt uw schattenjager kans op een leuke prijs.

HIER KUNT U SCHATTEN JAGEN
Bib Beveren, Gravenplein 3 | Beveren
Fort Liefkenshoek, Ketenislaan 4 | Haven 1974, Kallo
Beeldig Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 3A | Beveren
Breng jij de verdwenen planten terug? Tuin Lam Gods | Hof ter Saksendreef 3A | Beveren
Expeditie Kunst, Balie Toerisme, Gravenplein 8 | Beveren
Vijds verdronken schat, Infokeet Hedwige-Prosperpolder | Zoetenberm 6A | (Ouden) Doel
Meer info vindt u op www.beveren.be.
In Bib Beveren, Fort Liefkenshoek en bij de balie Toerisme ligt een opdrachtenboekje voor u klaar.
Deelnemen aan de schattenjacht is gratis.

OOK LEUK MET DE KIDS!
VOS… IN HET BOS
Een hongerige vos is op zoek naar een heerlijk maal.
Zo start deze leuke theaterwandeling voor het hele
gezin. Ga mee op tocht, scan de qr-codes en ontdek
het verhaal. U kunt nog tot 15 augustus op pad gaan in
park Cortewalle. Vanaf 21 augustus ontdekt u Vos en de
andere dieren in Verrebroek.
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KOM EENS TSJEUR ZEGGEN!

Nog meer ideeën nodig voor een onvergetelijke zomer? Kom eens dag zeggen aan de nieuwe balie Toerisme. Of
zoals nen ‘Beverneir’ gemoedelijk zegt: tsjeur! We helpen u graag met toerismetips, streekinfo en unieke Beverse
producten.
Een gidsbeurt boeken met een groepje vrienden om de kleine en grote verhalen te leren kennen uit de streek? Dat kan.
Tips nodig om te wandelen of fietsen in Grenspark Groot Saeftinghe, Havenland of de grote routenpaden? We wijzen u
graag de weg. Op zoek naar een origineel geschenk? Sinds kort werkt dienst Toerisme samen met ‘Beverneir’ Michael De
Rop. Hij ontwierp enkele toffe gadgets zoals de Beverse skyline, een draagtas en magneetjes.

BALIE TOERISME
Gravenplein 8 | Beveren
Elke werkdag van 8.30 > 12.30 uur en van 13.30 > 16.30 uur
Op zaterdag van 9 > 12 uur
T 03 750 15 80 | E toerisme@beveren.be
Volg Toerisme Beveren op
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Jules, Tom, Guido en Eddy genieten volop van hun eerste terrasje.
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IN DE KIJKER
Zomeren in Beveren
WERK IN UITVOERING
HET GESPREK
Met de nieuwe algemeen directeur van gemeente Beveren: Jo Van Duyse
BESLIST
HET LOKET
MENSEN
Het Sociaal Huis kan u helpen bij financiële, sociale en familiale problemen.
DE PRAKTIJK
GEKIEKT!
UITGELICHT
Aandacht voor Doel
HET PLEKJE VAN
Renaat Maes
TELEX
ACTIEF

Op de cover:
Leve de terrasjes! Tamara van Stevendaal en Miguel Stoop genieten van een ‘Prospeir’ op het terras
van café Den Angeluus in Prosperpolder.
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WERK
IN
UITVOERING
DE STAND VAN ZAKEN
De planning van de werken is afhankelijk van externe factoren en steeds onder voorbehoud.
Op www.beveren.be/werken wordt de stand van zaken van de werken in onze gemeente regelmatig geactualiseerd.

HERAANLEG N70

WERKEN AAN ZUIDELIJKE WEGHELFT TUSSEN CARREFOUR EN
ESSENDREEF

WERKEN AAN ZUIDELIJKE
WEGHELFT TUSSEN SINTELISABETHSTRAAT EN
SNOECKSTRAAT

In augustus zal de aannemer in de zone tussen Carrefour en Essendreef van weghelft
wisselen. De verkeerssituatie en omleidingen blijven hier dezelfde en blijven
ongewijzigd en van kracht tot in het late najaar.

Ondertussen is de noordelijke weghelft
tussen kruispunt BurggravenstraatSnoeckstraat en de Sint-Elisabethstraat,
inclusief de busbaan, volledig opnieuw
aangelegd. De werken aan de zuidzijde
van de N70 zijn gestart. Het verkeer kan
van Antwerpen naar Beveren blijven
rijden. De omleiding voor verkeer
richting Antwerpen is wel veranderd. De
omleiding loopt nu via de Schoolstraat,
Kalishoekstraat en Burggravenstraat.
Deze verkeerssituatie blijft van kracht tot
in het late najaar.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK TUSSEN SINT-ELISABETHSTRAAT EN
SPOORWEGLAAN
Tussen de Sint-Elisabethstraat en de Spoorweglaan wordt vanaf 7 juni de noordzijde
van de Grote Baan vrijgemaakt voor archeologisch onderzoek.
Voorlopig werd ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat al een gracht gevonden met
materiaal dat wijst op een datering in de 13e-14e eeuw. Aangezien de oudste gekende
vermelding van Melsele dateert uit 1055, is het mogelijk dat de huidige Grote Baan
teruggaat op een weg uit die tijd. Een belangrijke vraag daarbij is dan: wat was er
eerst? Ontstond de weg als een verbinding tussen bestaande nederzettingen, of
ontstonden de nederzettingen langs de verbindingsweg? Een antwoord op deze
vraag kan een belangrijk inzicht vormen voor de middeleeuwse ontwikkeling van het
Waasland.
Ter hoogte van het klooster wordt een mogelijke omwalling verwacht. Deze is onder
andere zichtbaar op het 18de-eeuwse landboek van Melsele.
In de omgeving parking OC Boerenpoort, verkaveling A. Farnèselaan en de Molenbeek
werden in het verleden al meerdere resten gevonden uit de metaaltijden (2100 – 50
v.C.) en de Romeinse tijd. Mogelijk worden ook bij de opbraak van de Grote Baan
sporen uit een ver verleden gevonden.

WERKEN N70: MIS NIETS EN ONTVANG ALLE INFO
RECHTSTREEKS IN UW MAILBOX
Meer informatie over de werken N70 vindt u terug op de website van het
Agentschap Wegen en Verkeer op www.wegenenverkeer.be/beveren.
Wilt u op de hoogte blijven van de werken en de bijhorende
verkeersmaatregelen, schrijf u dan zeker in voor de digitale nieuwsbrief
via bovenstaande website. Op die manier blijft u op de hoogte van elke
fasewissel en de bijbehorende nieuwe verkeersmaatregelen.

WAAR KUNT U TERECHT MET VRAGEN?
Met vragen over de werken kan u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur:
T 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren)
of via E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
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WANDEL- EN FIETSVERBINDINGEN MEER TOEGANKELIJK
Paaltjes en beugels in alle vormen en kleuren werden vroeger om verschillende redenen geplaatst op voet- en
fietsverbindingen. Als snelheidsremmer, om gemotoriseerd verkeer te weren of als beveiliging bij het uitkomen op de
rijbaan. Maar paaltjes en beugels zijn ook hinderlijk voor zachte weggebruikers, rolstoelgebruikers of mensen met een
rollator. Ze verhogen de kans op ongevallen. Tot slot zijn deze obstakels ook hinderlijk voor onze onderhoudsdiensten en
de hulpdiensten.
Om die redenen worden alle voet- en fietsverbindingen onder de loep genomen. Waar mogelijk worden paaltjes en
beugels vermeden of ‘slim’ ingeplant. We bekijken of boordstenen verlaagd kunnen worden. Is het (ver)plaatsen of
verwijderen van paaltjes niet voldoende om een veilige en toegankelijke uitkom te garanderen, dan worden afhankelijk
van de beschikbare ruimte, ook andere mogelijkheden bekeken zoals een beveiligde uitkom, een middeneiland …
Dit alles komt een aangenamere en veiligere wandel- en fietsbeleving ten goede.

MELDPUNT
Schade of een problemen met het wegdek, een voetpad of
fietspad kunt u melden via www.beveren.be/meldpunt

WIJ OMARMEN DE ZONE 30! JIJ OOK?
In het kader van het wijkcirculatieplan is gemeente Beveren begin
mei gestart met het invoeren van zone 30 in grote delen van
Beveren en Melsele en in de bebouwde kom van Kallo.
Met deze maatregel willen we de verkeersveiligheid en
leefkwaliteit in onze wijken aanzienlijk verbeteren. Om de zone 30
kracht bij te zetten, rollen we een sensibiliserende campagne uit
om het draagvlak voor de zone 30 bij onze inwoners te vergroten.
Saraya, Aiko en Stan vinden het zone 30-verhaal alvast een goed idee!
U ook?

SITE PC SABOT EN GBS DE TOREN (MEL)
De sloopwerken van beide iconische
gebouwen zijn afgerond en er werd gestart
met funderingswerken. Op de site van PC
Sabot wordt een nieuw dienstencentrum,
assistentiewoningen en sociale woningen van
de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
gebouwd. Verwachte einddatum 2023. GBS De
Toren krijgt een nieuwbouw. De klassen langs
de Hazaarddam worden in een later stadium
grondig gerenoveerd. De school zou eind
volgend jaar klaar zijn.
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HET
GESPREK

14

Op 1 mei startte Jo Van Duyse als nieuwe algemeen directeur voor de gemeente Beveren.
Zijn takenpakket is veelzijdig: hij vormt de brug tussen de politieke en ambtelijke pijlers van het
gemeentebestuur. Hij bereidt de dossiers voor waar de gemeenteraad of het schepencollege over
beslissen. Hij woont deze vergaderingen ook bij en maakt er notulen van. Vervolgens zorgt hij
er voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert hij de gemeentelijke
diensten en is hij hoofd van het personeel. Kortom, hij is de manager van de gemeente.
Maak kennis met Jo Van Duyse aan de hand van vijf plaatsen die betekenisvol voor hem zijn.
Singelberg:
een berg geschiedenis

Onder één dak
“We leven niet meer in het Beveren
van 30 jaar geleden. Zowel de lokale
bevoegdheden als de noden van de
burgers zijn toegenomen. Het nieuwe
gemeentehuis op het Gravenplein
brengt de administratie, politie en het
Sociaal Huis onder één dak. Zo bieden
we op één locatie een toegankelijke
dienstverlening op maat van onze
inwoners en de toekomst. Het digitaal
loket is daar het beste voorbeeld van.
Met één muisklik kan je verschillende
attesten en premies aanvragen.
Natuurlijk blijven we ook rekening
houden met inwoners die minder
digitaal vaardig zijn door middel van
onze dienstenmarkt.”

“Op het eerste gezicht lijkt het niet
veel. Een kleine bult in het landschap.
Via de E34 rijd je zo langs Singelberg
zonder het echt op te merken. Maar
deze plek kent een rijk verleden. Ik ben
heel geïnteresseerd in geschiedenis.
Hier was de geboorteplek van Joos Vijd,
de opdrachtgever van het Lam Gods.
De lijst van historische gebeurtenissen
is lang. Zo werd in 1585 op kasteel
Singelberg de overgave van Antwerpen
getekend. Nu kan je je nauwelijks nog
voorstellen dat hier ooit een echte
waterburcht stond. Deze plek ligt op het
snijpunt van de centrumgemeenten,
polders en industrie. Beveren is een
landschap vol contrasten en dat merk je
ook op onze volgende stop.”

Een sluis van wereldformaat

Vlot van A naar B

Een bank vooruit
“Bijna twintig jaar geleden studeerde
ik af aan de Sint-Maarten campus. Ik
herinner me vooral de inspirerende
leerkrachten die met een enorme drive
voor de klas stonden. Ik heb veel aan
hen te danken. Hun kennisoverdracht
heeft mij gebracht waar ik nu sta.
Hetzelfde geldt voor de leerkrachten
van de kleuterschool Sint-Jozef en
de Broederschool waar ik mijn lagere
schooltijd liep.

“Het fietspad achter het Pareinpark
vormt een belangrijke verbinding
tussen Melsele en Beveren. Ik gebruik
zelf zoveel mogelijk de fiets. Het is niet
alleen deze plek die ik wil belichten, de
opwaardering van onze trage wegen en
fietsinfrastructuur ligt me na aan het
hart. Het is een duurzaam en zeker in
het centrum vaak sneller alternatief om
je te verplaatsen.”

De Kieldrechtsluis was bij de opening
de grootste sluis ter wereld. Met een
lengte van 500 meter is de sluis net zo
lang als 28 harmonicabussen van De
Lijn, bumper tegen bumper geparkeerd.
Met haar 68 meter breedte is ze
vergelijkbaar met een autosnelweg
met 19 rijstroken. “Als je er even bij
stilstaat, zijn die afmetingen gigantisch.
En dan heb je ook nog de weidse
omgeving. Polders, natuurgebieden en
de bedrijvigheid van een wereldhaven
reiken elkaar de hand. Beveren is een
welvarende gemeente waar je tegelijk
ook kan genieten van de natuur.
Ik wandel graag in onze landelijke
gebieden. Het is de ideale manier om
even tot rust te komen.”
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BESLIST
IN GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
NIEUW ALGEMEEN DIRECTEUR JO VAN DUYSE
Jo Van Duyse is vanaf 1 mei algemeen directeur van de
gemeente. Hij legde de eed af tijdens de gemeenteraad van
27 april.

AANLEG RIOLERINGEN LANDELIJKE WEGEN
Verschillende landelijke wegen in Beveren worden voorzien
van drukrioleringen. Eerder werden al de landbouwzones
tussen Vrasene en Beveren ten noorden van Zillebeek aangepakt. Nu wil men ook de zone tussen Vrasene en Beveren
ten zuiden van Zillebeek opwaarderen. Voor dit project raamt
men de kosten op 4 540 276,79 EUR (excl. BTW).
De opdracht zal nationaal worden gepubliceerd.
De gemeente kan hiervoor terugvallen op subsidies.
Uit de gemeenteraad van 25|05|2021

WAT IS EEN DRUKRIOLERING?

Jo Van Duyse is vanaf 1 mei algemeen directeur van de gemeente.

LEDVERLICHTING HAASDONK | VERREBROEK
Gemeente Beveren vervangt systematisch de bestaande
verlichtingsarmaturen door ledverlichting. Zo’n 1900 nieuwe
armaturen werden al geïnstalleerd. Begin 2022 staan enkele
straten in Haasdonk en Verrebroek op de planning. Hiervoor
wordt een bedrag van 153 128,67 EUR (excl. BTW) vrijgemaakt.
Uit de gemeenteraad van 25|05|2021

RENOVATIE KUNSTGRAS | VRASENE
Het huidige kunstgras van het voetbalveld in Vrasene is aan
vervanging toe. De gemeenteraad keurde de renovatiewerken
goed voor de som van 263 000 EUR (excl. BTW)
Uit de gemeenteraad van 25|05|2021

HOCKEYTERREIN VERREBROEK
De gemeenteraad keurt de aanleg goed van een waterbased
hockeyterrein in Verrebroek. De kosten worden geraamd op
965 159,75 EUR (excl. BTW).
Uit de gemeenteraad van 25|05|2021
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Woont u in een nieuwbouwwijk of in een oude buurt in
het centrum of meer landelijk? Niet overal ligt hetzelfde
soort riolering. In nieuwe wijken legt de gemeente een
gescheiden riolering aan. Vuil afvalwater wordt apart
van het hemelwater verzameld. De rioolwaterzuivering
wordt dan niet belast met grote hoeveelheden hemelwater, waardoor het afvalwater beter schoongemaakt
wordt. Omdat de huizen langs de landelijke wegen
verder uit elkaar liggen, kiest de gemeente op die
plaatsen voor drukriolering. Het afvalwater wordt dan
apart verzameld en via een pompput verpompt naar
een bestaande riolering. Van daar uit wordt het water
verder afgevoerd naar het rioolwaterzuiveringsstation
van Beveren.
Het regenwater vangt men op in de schoongemaakte
grachten waarin betonnen schotten worden geplaatst.
Daardoor wordt het water minder snel afgevoerd,
krijgt het de kans om beter te infiltreren en wordt het
grondwaterpeil gevoed.

GESCHENKBON
WINKELDORP BEVEREN
U kent ze vast, de groene geschenkbonnen van het
Winkeldorp. Ze vormen een vaste waarde voor klanten
en handelaars. Vanaf nu kunt u de geschenkbonnen ook
online bestellen en desgewenst thuis laten bezorgen.
Meer info: www.winkeldorp.be

WAAR KUNT U GESCHENKBONNEN VAN HET
WINKELDORP KOPEN?
• Aan de snelbalie in het nieuw gemeentehuis.
Vrije inloop tijdens de openingsuren.
• Aan de automaten in de Warande (naast Thomas Cook)
en aan het kantoor van Winkeldorp Beveren (bushalte
Grote Markt)
• NIEUW! Via de website van het Winkeldorp
www.winkeldorp.be. Op deze webstek vindt u ook alle
handelaars terug die deze geschenkbon aanvaarden.

HET IDEALE CADEAU
VOOR U EN DE
LOKALE HANDELAAR

VACCINATIENIEUWS
Het vaccinatiecentrum in Beveren
draait nog steeds op volle toeren.
Op www.beveren.be/vaccinatie
kunt u week per week volgen naar
welke (leeftijds)groepen vaccinatieuitnodigingen verstuurd worden.
Op deze webpagina vindt u ook
alle praktische informatie over het
Beverse vaccinatiecentrum.

HOU U AAN HET VERMELD
TIJDSTIP VOOR UW VACCINATIE
Het vaccinatiecentrum werkt
volgens een strakke planning.
We willen iedereen oproepen
zich te houden aan het tijdstip
van de uitnodiging. Zich te vroeg
aanmelden heeft ook geen zin.
Miste u uw vaccinatie of hebt u de
uitnodiging geweigerd en wilt u
toch graag uw vaccin?
Neem dan contact op met de
helpdesk van het vaccinatiecentrum.

HELPDESK
VACCINATIECENTRUM
BEVEREN: T 03 750 16 00
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HET
LOKET
BINNEN ZONDER KLOPPEN
INSCHRIJVINGEN
KUNSTACADEMIE
Vanaf 14 juni tot en met 30 september
kunnen nieuwe leerlingen zich in de
Kunstacademie inschrijven voor lessen
woord|theater, muziek, dans en beeld.
Schrijf u online in of kom langs na
telefonische afspraak. Meer informatie
via www.dekunstacademiebeveren.be

KUNSTACADEMIE BEVEREN
Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren
T 03 750 10 75
E academie@Beveren.be

OP REIS?
VERGEET DE KIDS-ID NIET
Om te reizen binnen de Europes Unie (en enkele andere landen) heeft
ook uw kind een identiteitskaart (Kids-ID) nodig. Wacht niet te lang
voor uw aanvraag en regel uw afspraak via www.beveren.be
of T 03 750 15 11.
Nog snel een foto nodig voor uw identiteitskaart? In het nieuw
gemeentehuis kunt u voor 6 EUR een pasfoto laten nemen in de
pasfotocabine in de inkomhal.

APPARTEMENTEN PROSPERPARK
UITZONDERLIJKE VERKOOPSVOORWAARDEN VIA
GEMEENTE BEVEREN
Op zoek naar een nieuwe woonst dicht bij het Beverse
centrum? Bezoek dan zeker eens het bouwproject Prosper
Park in de Prosper Van Raemdonckstraat. Door een
overeenkomst met de ontwikkelaar van het Prosper Park,
kunt u in fase II van dit project, via de gemeente, 1 van de
16 appartementen met ondergrondse autostaanplaats
aankopen aan uitzonderlijke condities. Prijzen vanaf
142 500 EUR (excl. kosten). Voorwaarden en inlichtingen
via www.beveren.be/appartementen-prosperpark
of via T 03 750 17 37.

18

ONTDEK DE E-BOEKENSERVICE VAN DE BIB
De zomer en de vakantie staan voor de deur.
Tijd om te lezen!
Ontdek een mooi aanbod e-boeken, dat u via het
platform Cloudlibrary van thuis uit kan lezen op uw
eigen toestel. De e-collectie wordt steeds ruimer. U
kunt ondertussen kiezen uit meer dan 7 700 titels.
Op dit moment verrijken 300 extra Young Adulttitels de collectie. U kunt gratis 2 boeken lenen, 2
boeken reserveren en elk boek tot 6 weken houden.
Tablet, e-reader, smartphone, laptop… e-boeken
kiezen via de Bib kan op elk toestel. Meer info via
https://beveren.bibliotheek.be/e-boeken.

BIB BEVEREN
T 03 750 50 10
E bibliotheek@beveren.be
www.beveren.be

HELP DE POLITIE UW HOND OF KAT TE HELPEN
Sinds 1 mei staan uw gegevens niet meer zichtbaar op de website van de databank DogID en CatID. Dit maakt het voor
de politie moeilijker om u te verwittigen als uw hond of kat wordt gevonden. Zet daarom uw gegevens openbaar én kijk
na of uw gegevens nog correct zijn. Check uw chip en pas aan waar nodig. Ga naar www.checkjechip.be.

RAP OP STAP
Heeft u een beperkt reisbudget en zou u er toch graag even tussenuit willen? Kom dan langs bij het Rap op Stap
kantoor van het Sociaal Huis. Onze medewerkers geven u graag reisadvies of suggesties voor uitstapjes of
vakanties. U vindt ons vanaf 15 juni in het nieuwe gemeentehuis Gravenplein 8 (balie 28), iedere dinsdagvoormiddag
van 8.30 tot 12.30 uur. Omwille van corona werken we op afspraak, mail of bel ons via T 03 750 15 11,
E rapopstap@Beveren.be.
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BIJ DE MEDEWERKERS VAN HET SOCIAAL HUIS
KUNT U TERECHT VOOR ELKE HULPVRAAG
Hebt u financiële of familiale problemen? Stijgt de opvoeding van de kinderen u boven het hoofd?
Stapelen de rekeningen zich op en ziet u door de bomen het bos niet meer? Bent u nieuwkomer en
kunt u een duwtje in de rug gebruiken? Er is bijna geen vraag waarvoor u niet terecht kunt bij onze
maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis. Zij bieden u een luisterend oor en staan u bij om de
problemen aan te pakken. We legden ons oor te luisteren bij maatschappelijk werkers Katjana en Marie
en cliënten Stephanie en Fatima.
Katjana: “Inwoners van Beveren kunnen
met zowat elk probleem bij ons aankloppen. We maken zo snel als mogelijk
een afspraak met u of komen thuis bij
u langs. We luisteren naar uw verhaal
en hulpvraag. Samen zoeken we naar
oplossingen en begeleiden we u om uw
problemen te boven te komen.”
Stephanie: “Ik verloor mijn mama op mijn
zestiende en stond er toen alleen voor.
Buiten mijn man en mijn twee kindjes
heb ik geen familie. Ik trek geen leefloon
maar zit wel in collectieve schuldbemiddeling. Katjana staat me bij in het beheer
van mijn administratie en rekeningen.
Ik voelde me ook erg onzeker als jonge
mama. Via het Sociaal Huis kon ik terecht
bij vzw De Keerkring voor opvoedingsondersteuning en bij de babytheek voor het
ontlenen van babyspullen. Als ik het even
niet meer zie zitten, kan ik bij Katjana
mijn hart luchten. Haar steun betekent
heel veel voor mij. Ik sta ondertussen al
veel sterker in mijn schoenen.”
Katjana: “Wanneer mensen ontredderd
bij ons aankloppen helpen we om terug
structuur te brengen in de chaos. Samen
pakken we de problemen één voor één
aan. Stapje voor stapje leggen we daarbij
terug verantwoordelijkheid bij de cliënt
zodat ze na verloop van tijd onze begeleiding niet meer nodig hebben. En duikt er
nadien terug een probleem op, dan kan
de klant terug bij ons terecht.”
Marie: “Onze eerstelijnshulpverlening is
gelijkaardig voor Belgen en niet-Belgen.
Maar de hulp aan mensen die niet over
de Belgische nationaliteit beschikken
(of gezinnen waarvan één of meer leden
niet-Belg zijn) valt wel onder een aparte
wetgeving en is afhankelijk van het type
verblijfsstatuut. Mensen die illegaal in het
land verblijven, hebben enkel recht op
dringende medische hulp.”

“DOOR EEN TEGENSLAG KAN JE SNEL IN DE
PROBLEMEN RAKEN. WIJ STAAN JE BIJ OM JE
LEVEN STAPJE VOOR STAPJE TERUG OP DE
RAILS TE KRIJGEN.” Katjana Van Hoecke, maatschappelijk werker
Fatima kwam in 2016 in België aan via
gezinshereniging. Ze woonde in bij haar
man en schoonmoeder maar dat liep
fout. Omdat de toestand voor haar en
haar kind niet meer veilig was, verliet ze
haar man en stond ze letterlijk op straat.
Een vriendelijke dame verwees haar door
naar het Sociaal Huis.

Fatima: “Ik kon voor een korte periode terecht in een noodwoning. Daarna kreeg ik
een woning van de Sociale Huisvestingsmaatschappij toegewezen en financiële
ondersteuning. Ik startte een opleiding
Nederlands en aansluitend Zorgkunde
bij de VDAB. Ondertussen werk ik voor
Zorgpunt Waasland in de thuiszorg.
Dankzij de inzet van Marie en de steun
van het Sociaal Huis dop ik nu mijn eigen
boontjes en heb ik een droomjob.”

“IK RAAD IEDEREEN DIE IN DE
PROBLEMEN ZIT AAN OM HIER
AAN TE KLOPPEN. DANKZIJ DE
STEUN VAN KATJANA BEN IK
ER TERUG BOVENOP GEKOMEN”
(STEPHANIE)
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Marie: “Mensen kunnen bij ons langskomen met eender welke hulpvraag. Indien men
financiële steun vraagt,, starten we een sociaal en financieel onderzoek op: wat is uw
familiale situatie? Wat zijn uw inkomsten, eigendommen, spaargelden, vaste kosten
… Deze informatie hebben we nodig om te bekijken op welke manier we best hulp
bieden. Bovendien voorkomen we zo dat mensen onterecht financiële steun ontvangen. Het ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst’ beslist vervolgens over elk hulpverleningsdossier. De wetgever bepaalt ook dat we voor elke toekenning van een leefloon
een activeringstraject moeten voorleggen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat mensen
na ons gezamenlijk traject zelfstandig terug de draad opnemen.”

“U KAN AAN ONS GEEN
VERKEERDE VRAAG STELLEN.
KUNNEN WE ZELF NIET
HELPEN, DAN VERWIJZEN
WE U DOOR NAAR
DE JUISTE INSTANTIE.”
Marie Hurckmans, maatschappelijk werker

Waarvoor kunt u allemaal
terecht bij het Sociaal Huis?
• Financiële hulp bij betaling
huur, leefloon, medische
kosten, psychologische
hulp, schoolfactuur, kosten
woonzorgcentrum, studiekosten
voor studenten die zelfstandig
wonen, vervoersonkosten,
kinderopvang, tussenkomst bij
vrijetijdsaanbod en uitstappen,
aankoop huisraad …
• Aankoopbonnen bij de
Kringloopwinkel, recht op steun
van de Voedselbank, UiTPAS …
• Hulp bij budgetbeheer,
administratieve ondersteuning,
ondersteuning in geval
van dak- of thuisloosheid,
tewerkstelling, vrijwilligerswerk,
opvoedingsondersteuning,
aanbod vrije tijd en uitstappen …
• Ondersteuning bij asielaanvraag,
verblijfsvergunning, volgen
Nederlandse les, opleidingen …
Hoe maakt u een afspraak met
een medewerker van
het Sociaal Huis?
via T 03 750 15 11
E info@beveren.be

“DANKZIJ DE STEUN VAN HET SOCIAAL HUIS
KON IK MIJN LEVEN ZELF IN HANDEN NEMEN
EN AFSTUDEREN ALS ZORGKUNDIGE” (FATIMA)

DYZO BEGELEIDT ONDERNEMERS IN MOEILIJKHEDEN
Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun bedrijf of voor bijstand tijdens en na
een faillissementsprocedure. Dyzo bestaat uit een team van gespecialiseerde beroepskrachten die ondersteuning biedt
op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Dankzij een overeenkomst tussen gemeente Beveren en Dyzo is deze
dienstverlening kosteloos.
Hoe contacteert u Dyzo?
Bel op het gratis nummer T 0800 111 06 of mail uw vraag naar info@dyzo.be.
Wilt u uw situatie voorleggen aan Dyzo om uw mogelijkheden te bespreken?
Om een goede oplossing uit te werken vraagt Dyzo u om eerst een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vindt u op
www.dyzo.be. Een adviseur van Dyzo neemt daarna telefonisch of per mail contact met u op.
Hebt u een vraag van juridische aard?
Dan helpt de juridische helpdesk van Dyzo u verder, te bereiken via het gratis nummer T 0902 12 005.
Wie belt houdt best zijn KBO- of BTW-nummer bij de hand.
Meer informatie en de openingsuren vindt u op www.dyzo.be.
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DE
PRAKTIJK
TIPS VOOR THUIS
VEILIG ZOMEREN
Een tuinfeestje op een zomerse avond met uw bubbel, een glas aan het vuur en lekkers op de barbecue. Klinkt
heerlijk, maar hou het veilig! Eén minuut van onoplettendheid kan grote gevolgen hebben.

ENKELE BBQ-TIPS VAN DE BRANDWEER:
•
•
•
•
•

Plaats de barbecue of vuurkorf op een vlakke ondergrond en plaats een emmer zand in de buurt.
Gebruik uitsluitend houtskool of briketten.
Gebruik spiezen met een houten handvat.
Plaats een gasfles van de gasbarbecue nooit onder de barbecue maar ernaast.
Bij een elektrische barbecue: rol de verlengkabel volledig af. Zorg dat niemand kan struikelen over kabels.

Meer over veilig barbecueën via hvzwaasland.be.

TIPS VOOR GEBRUIK
VAN EEN VUURKORF
Een vuurkorf veroorzaakt fijnstof en is daarom
schadelijk voor uw gezondheid en het milieu.
Wilt u toch de vuurkorf aansteken, stook dan met
droog, natuurlijk en onbehandeld hout. Afvalhout,
pallethout, papier en karton of multiplexresten
brengt u naar het containerpark.
Meer info via dienst Milieubescherming,
T 03 750 14 80 of bekijk
www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies
voor actuele informatie over smogalarm of
stookadvies.

Warme dagen,
zorg dragen

Zon in overvloed,
verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

DRINK VOLDOENDE

Drink MEER dan gewoonlijk.
OOK als je geen dorst hebt.

Maak een
overzicht van
alle medicijnen
die de persoon
neemt en de mensen
met wie je contact
kunt opnemen
bij problemen.
Een hitteslag kan gevaarlijk
zijn. Bel 112 als nodig.

20°
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Zorg dat je altijd water bij je hebt.
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21°
20°
19°

Zoek verfrissing op.

Kies voor lichte,
loszittende kledij.

Doe zware inspanningen
op koelere momenten.

Zoek een plekje in
de schaduw op om
te ontspannen.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID
maandag

Draag een
hoofddeksel.

30°
32°
30°
29°

30°
20°
33°
22°
30°
19°

Volg de weersvoorspellingen.

Smeer je op tijd en voldoende in
als je de zon niet kunt vermijden.

Gebruik zo weinig mogelijk
apparaten die warmte produceren.

Benut je zonnewering
maximaal.

Zet je ramen en deuren open zolang
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning
hittebestendig.

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dewolf, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel - juni 2020 - Illustraties: Circuze

Zorg dat iemand anders
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Kleurt je urine DONKER?
Drink meer!

HOU JEZELF KOEL

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die
je hulp kan gebruiken.

Drink vooral WATER.
Koffie en thee kunnen ook.

AUTODELEN IN BEVEREN
De aanschaf van een eigen auto neemt al snel een grote hap uit uw budget. Door een auto te delen kunt u de kosten
aanzienlijk verminderen. Door te delen zorgen we voor minder verkeer op de baan, en minder uitstoot. Gemeente
Beveren zet sterk in op autodelen met initiatieven zoals Stapp.in. Sinds kort vindt u ook elektrische deelauto’s in
deelgemeente Beveren en Melsele.

HOE WERKT HET?
• Download de applicatie van de aanbieder en maak uw gratis account aan
• Regel uw rit. Via de applicatie zoekt u de dichtstbijzijnde wagen, controleert u de beschikbaarheid en kunt u meteen
reserveren. Dit kan ruim op voorhand of op het moment zelf (indien beschikbaar). U opent de wagen vanuit de
applicatie en bent vertrokken. Na gebruik, parkeert u de wagen terug op de plaats waar u deze genomen hebt.
Volg telkens de richtlijnen in de app.

EENVOUDIG EN BEPERKTE KOSTEN
Er zijn geen instap- of abonnementskosten.
U betaalt de wagen per uur en per gereden km, niets
meer, niets minder. Gedaan dus met voorziene en
onvoorziene kosten voor brandstof, keuring,
winterbanden, schoonmaak, jaarlijks onderhoud of
slijtage …
Voor wie minder dan 10 000 km per jaar rijdt met de
wagen, is autodelen een goedkoper alternatief.

MEER INFORMATIE
https://www.stappin.be
https://interwaas.be/elektrisch-autodelen-waasland
(via project Waasland Klimaatland)

‘EEN DEELWAGEN
BETEKENT VOOR MIJ
VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT
IN COMBINATIE MET DE
ZORGELOOSHEID VAN GEEN
WAGEN TE HEBBEN.’ Toon

VEILIG OP WEG MET DE ELEKTRISCHE FIETS
De elektrische fiets en de speed pedelec winnen steeds meer aan populariteit. Elektrisch fietsen biedt veel voordelen:
het is gezond voor u en voor het milieu en u vermijdt files.

PRAKTISCHE TIPS VOOR DE ELEKTRISCHE FIETSER
•
•
•
•
•

Pas uw snelheid altijd aan aan de weginfrastuctuur, de weersomstandigheden en het andere verkeer.
Bij druk verkeer of moeilijke omstandigheden, zet u de trapondersteuning beter lager of zelfs uit.
Matig uw snelheid in de buurt van voetgangers en andere fietsers en hou voldoende afstand.
Draag een fluohesje om vanop een verdere afstand zichtbaar te zijn voor andere weggebruikers.
Kies altijd de veiligste route, dit is niet noodzakelijk de kortste.

PRAKTISCHE TIPS VOOR DE ANDERE
WEGGEBRUIKERS
• Elektrische fietsen zijn sneller bij dan u inschat. Hou hiermee rekening.
• Speed pedelecs mogen in straten met snelheidsregime
50 ook op de rijbaan rijden, als de signalisatie (D7 bord,
zie afbeelding) dit toelaat. Bij D9 borden (zie afbeelding)
moeten zij zelfs verplicht op de rijbaan.
Tip: een speed pedelec herkent u aan de nummerplaat
achteraan op de fiets.

D7 bord

D9 bord

MEER TIPS EN INFORMATIE
www.veiligverkeer.be
www.politiewano.be
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18 mei 2021
Persconferentie Beveren Buiten

mei 2021
Puitenslagers fietszoektocht

Alweer prachtig werk van onze Groendienst: de nieuwe vlindertuin langs de slotgracht op Cortewalle.

18 augustus 2020
Opnames in Hof ter Saksen door Plattelands TV .
De uitzending was begin mei te zien op deze zender.
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24 april 2021
Feestelijke afsluiter van het werkjaar van de
Kinder- en Jeugdjury Beveren op het terras
van Bib Beveren.

26 april 2021
Burgemeester Marc Van de Vijver verwelkomt Rajaa El Agri en Farid El Farkhani, de eerste bezoekers van onze
gloednieuwe dienstenmarkt

GEKIEKT!
GEKIEKT IN ONZE GEMEENTE

29 mei 2021
Beveren Market

22 mei 2021
Boekstart-dag in Bib Beveren

17 mei 2021
Kleurwedstrijd-winnaar Elias Baert haalt zijn prijs af naar
aanleiding van de Suske en Wiske-actie in Bib Beveren.
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UITGELICHT
INVESTEREN IN DOEL
Doel is en blijft een bijzondere plek, op de grens van haven, Schelde, polder en natuur. We zien de eerste investeringen in opbouw in
Doel gebeuren. Er is onlangs onder meer gestart met de renovatie van een van de kaaimuren van het jachthaventje. Er is een studie
opgestart om te bepalen hoe Doel er in de toekomst uit kan zien en het historische schip Ortelius wordt naar Doel gebracht voor
restauratie.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Op 20 januari 1998 besliste de Vlaamse regering dat Doel niet leefbaar kon
blijven. Het dorp moest wijken voor de aanleg van het Deurganckdok en de
toen verwachte verdere industrialisatie. In 1998 woonden er in Doel nog 889
inwoners, waarvan 645 in de dorpskern. Vandaag wonen er 107 inwoners in
deelgemeente Doel, waarvan 20 in de dorpskern.
Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse regering het voorkeursalternatief van
Extra Containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen (ECA)
definitief vast. De ligging van het tweede getijdendok werd vastgelegd, Doel
hoefde niet te verdwijnen.
Dit betekent echter niet dat er opnieuw gebouwd en gewoond kan
worden als weleer. De Vlaamse Overheid is een studie gestart over het
toekomstperspectief voor Doel. Diverse thema’s zoals wonen, leefbaarheid,
erfgoed, buffer, ontsluiting, onthaal en economische invulling worden
onderzocht door studiebureaus. Gemeente Beveren ziet een dynamische
rol weggelegd voor Doel als watergebonden plek met toeristische,
recreatieve en educatieve functies voor de ruime streek, dienstverlenende
functies voor de haven en wonen als nevenfunctie.
Doel staat niet op zichzelf. We dringen er bij de Vlaamse Regering op aan
om ook in de ruimere omgeving mee te gaan in onze voorstellen voor
rechtszekerheid en leefbaarheid. De ruimtelijke uitvoeringsplannen voor
Prosperpolder en Ouden Doel zitten in een laatste fase en worden de
komende maanden aan de inwoners voorgelegd.

KAAIMUUR JACHTHAVEN
De kaaimuur ten noorden van het jachthaventje van Doel was in
slechte staat. In februari startte een aannemer met de definitieve
kaaimuurrenovatie in opdracht van de Vlaamse Waterweg. Volgens de
planning zullen de werken klaar zijn in september.

BRASSERIE DE MOLEN
Naar aanleiding van een stabiliteitsstudie bleek dat een gedeelte van
de brasserie naast de molen aan het verzakken was als gevolg van
verschuivingen in de dijk. De gemeente zal daarom het gebouwencomplex
renoveren. Aan de ontwerper is gevraagd om te onderzoeken hoe het zicht
op de Schelde en haven kan hersteld worden. Over enkele jaren zouden we
dan vanuit de brasserie of nieuw terras kunnen genieten van iets lekkers
met een uniek uitzicht.
Verder werden begin dit jaar de houten leuningen van de trappen op de
Scheldedijk vervangen.

26

ORTELIUS
De Ortelius, een historisch schip uit 1898, zal door vzw De
Maakschappij in Doel gerestaureerd worden. De tjalk werd vroeger
ingezet voor meerdaagse zeilvakanties en om de Antwerpse jeugd
warm te maken voor de watersport. Met steun van gemeente Beveren,
Maatschappij Linkerscheldeoever en in overleg met Havenbedrijf
Antwerpen komt de Ortelius deze zomer naar Doel voor restauratie.
Met het project wil vzw De Maakschappij van Doel een kenniscentrum
voor traditionele zeilvaart maken. De restauratie van het schip past
in de mogelijke recreatieve, erfgoedwaardige en toeristische invulling
van het nieuwe Doel.
Mensen die willen meehelpen aan de renovatie van de Ortelius
kunnen contact opnemen met pieter.ghysels@gmail.com.

HOOGHUIS EN KERK
Het ‘Hooghuis’ werd gebouwd in 1645-1646. Het Hooghuis werd in
1978 beschermd als monument. Op korte termijn plant het Vlaamse
Gewest in overleg met de huidige eigenaar, vzw Casueele, beperkte
dakwerken en zal er een volledig restauratiedossier opgemaakt
worden. In het najaar zullen ook herstellingswerken uitgevoerd
worden aan de kerk.

VERKEER
Inwoners van Doel werden steeds meer geconfronteerd met
straatracers, overdreven snelheid .... Om hier paal en perk aan
te stellen, besliste het college van burgemeester en schepenen
eind 2020 om een circulatieplan in te voeren. In een aantal straten
werd enkelrichtingsverkeer ingevoerd en enkele straten werden
doodlopend gemaakt voor gemotoriseerd verkeer.
Alle (verkeers)borden die beklad zijn, worden deze zomer vervangen
of opgeknapt. Overtollige borden worden verwijderd.

DOEL BELEVEN VAN THUIS UIT MET
GOOGLE ARTS & CULTURE
Met Google Arts & Culture kunt u online afbeeldingen van
kunstwerken van over de hele wereld bekijken en virtueel
musea bezoeken.
Er zijn ook virtuele rondleidingen mogelijk. Op de partnerwebsite https://artsandculture.google.com/partner/beveren
vindt u naast tal van archiefbeelden, virtuele rondleidingen
zoals bijvoorbeeld in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
in Doel en verhalen die de bezoekers meenemen doorheen de
geschiedenis van Doel.
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HET PLEKJE VAN

RENAAT MAES | MATCHBOX-MUSEUM
ONZE-LIEVE-VROUWSTRAAT BEVEREN

een dag kocht ik een grijs Volkswagenbusje van
“ Op
Matchbox op de rommelmarkt. Dat was voor mij pure
nostalgie en zette mij aan om te blijven verzamelen.”
Renaat richtte zijn huis in als privémuseum met alles
van Matchbox. Wilt u ook eens een kijkje komen
nemen? Laat het dan weten via T 0478 46 78 07.

Hebt u een favoriet plekje ergens in het Beverse of bij u thuis?
Laat het ons weten via E communicatie@beveren.be.
Wie weet komt onze fotograaf bij u langs en staat u volgende editie op deze pagina!
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TELEX
GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN

LAAT UW
HUISNUMMER ZIEN

U kunt als inwoner van Oost-Vlaanderen
opnieuw gratis en vrijblijvend inschrijven voor de
groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie
Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op uw
energiekosten en draag uw steentje bij aan een
beter leefmilieu. Met zonnepanelen verbetert u de
EPC-waarde van uw woning en daarmee verhoogt de
marktwaarde van uw huis. Voor meer informatie over
dit initiatief, surf naar www.oost-vlaanderen.be/zp ,
bel naar het gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen
van 9 tot 17 uur) of e-mail naar
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

Is uw huisnummer ook in het donker goed zichtbaar
en leesbaar vanaf de openbare weg? Voer thuis zelf
even een check uit. Kijk van op een afstand of uw eigen
huisnummer duidelijk zichtbaar is. Zo niet, pas het
dan aan zodat in geval van nood de hulpdiensten uw
woning snel vinden!

Hulpverleningszone Waasland: ‘We verliezen nodeloos
kostbare tijd om bij een dringende interventie het juiste
huis of appartement te vinden omdat het huisnummer
ontbreekt of heel slecht zichtbaar is. Vooral ‘s nachts en bij
slecht weer vormt dit een probleem.”

INSTATOPPERS
#BEVERENINBEELD
Neemt u met uw smartphone graag foto’s van mooie
plekjes, evenementen … in Beveren? Geef ze dan de
hashtag #bevereninbeeld. We kijken graag mee hoe u
onze mooie gemeente beleeft!
Naomi Niels tagde deze knappe foto van de reuzebijenkorf in het park van Hof ter Saksen met
#bevereninbeeld. Ze woont samen met haar partner
Matthias Bornauw in Lembeek. Tijdens hun ‘staycation’
ontdekten ze onze regio en waren aangenaam verrast!
Foto @ Naomie Niels
#bevereninbeeld #visitoostvlaanderen #toerismewaasland #dichtbijhuistip #hotspotsbenelux
gemeentebeveren

29

ACTIEF
WAT BEWEEGT ER IN ONZE GEMEENTE?
Hieronder een opsomming van activiteiten die toch coronaproof kunnen plaatsvinden.
Tips van uw vereniging in het volgend nummer? Voer ze voor 27|06 in op www.UiTdatabank.be.
Meer info over Beverse evenementen via www.beveren.be/evenementen.

BEELDIG HOF TER SAKSEN
Openluchttentoonstelling
‘Zweefkracht Zwaartevlucht’
Za 12|06 > zo 10|10|2021 dagelijks 10 > 20 uur, gratis
curator Edith Ronse | met werken van Philip Aguirre y Otegui,
Willem Boel, Stief Desmet, Johan Gelper, Frederic Geurts, Theo
Jansen, Warre Mulder, Michael Pycke, Edith Ronse, Katleen Vinck,
Josua Wechsler.

© Edith Ronse

Do 8|07: muzikale picknick met atelier Amadeo

BEVEREN IN VIER SEIZOENEN
Reizende buitenexpo
Uit 545 inzendingen voor de
fotowedstrijd ‘Beveren in vier
seizoenen’ koos een jury 22 foto’s
die u in een buitententoonstelling
kunt bewonderen. De foto’s
weerspiegelen het typische
karakter van Beveren en zijn
deelgemeentes. Een rijkdom aan
contrasten, die tegelijkertijd een
unieke eenheid vormen. Geniet van
de polderpracht en de bedrijvigheid
van een wereldhaven, het gezellige
centrum en de eeuwenoude
erfgoedsites, de natuur en de
schone Scheldezichten.
De reizende expo vindt u tot
oktober terug op drie locaties: de
wandeldijk van Fort Liefkenshoek
(april-juni), de Polderdreef
richting Singelberg (juli-augustus)
en Prosperpolder (septemberoktober).

DIENST TOERISME
T 03 750 15 80
E toerisme@beveren.be

30

Wo 18|08 en do 26|08: acrobatie|dans
Meer info via www.tervesten.be
Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren

VLAANDEREN FEEST! DE POPKLASSIEKER | 8 JULI
Gert Bettens, Eva De Roovere & De Flandriens
De Flandriens: een stomende liveband met maar liefst
vijf zangers. De muzikanten schreven elk afzonderlijk
Vlaamse popgeschiedenis. Met de Flandriens doen ze het
samen, onder de deskundige leiding van Dirk Blanchart.
De Flandriens doen hun eigen ding met de hits uit het
verleden. Koppig en eigenzinnig … als een echte flandrien.
Initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Do 8 juli 2021, 20 uur
Gratis, na reservatie via tickets.tervesten@beveren.be of
T 03 750 10 00 of T 03 750 10 00, www.tervesten.be
Locatie Beveren Buiten

DE PASSANTEN | 11 JULI
Het literaire gezelschap De Passanten bestaat 6 jaar en heeft wat
te vieren! Het uitgestelde programma dat eerder kaderde binnen
de Poëzieweek 2021 met als thema ‘Samen’ krijgt haar première
in Beveren Buiten.
Boek uw gratis tickets via www.beverenbuiten.be.
Plaatsen zijn beperkt.

BEVERSE STREEKMARKT

Maak deze zomer kennis met tal van Beverse producten
op één van de 3 Beverse streekmarkten.
Deze rondreizende streekmarkt is een gemeentelijk initiatief voor lokale
producenten, lokale kunstenaars en beoefenaars van oude ambachten
uit de Beverse regio.
Locaties:
za 31|07: Pastoor Verwilghenplein - Haasdonk
za 21|08: Kerkplein|parking voor het oud gemeentehuis - Vrasene
za 18|09: Marktplein - Kieldrecht
Telkens van 13 tot 18 uur
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
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In samenwerking met

Beveren
Buiten
GUST
U
A
9
2
NI

US

15 JU

Xander De Rycke | Mama’s Jasje
Alex Agnew | Cleymans & Van Geel
Jaap & Pommelien | School Is Cool
Isbells | Katastroof | Yung Mavu | FIXKES
Arnout Van den Bossche | The Starlings
Jan De Wilde | Philippe Robrecht | Compro Oro
Eva De Roovere | Bas Birker | Ronny Mosuse
Amelie Albrecht | Jeron Dewulf | Henk Rijckaert

Meer info via www.beverenbuiten.be

Openluchtcinema - Optredens - Comedyshows - (Straat)theater

